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UZUPEŁNIENIE: 

Gospodarka nawozami: 

Ad. 1) 

W załączeniu do uzupełnienia dołączono aktualne odpisy z księgi wieczystej na tereny, których 

współwłaścicielem/właścicielem jest Pan Ryszard Duszyński oraz na których będą zagospodarowywane 

powstające nawozy naturalne. Załącznik jest oznaczony w uzupełnieniu jako 1. 

Ad. 2  

Ponownie dokonano weryfikacji gruntów, na których będą zagospodarowywane powstające nawozy 

naturalne. Z otrzymanych danych wynika, iż Inwestor może zagospodarować powstające nawozy na 206,40 

ha. Natomiast Inwestor potrzebuje ok 142,49 ha na zagospodarowanie ww. nawozów. Tereny, na których 

Inwestor planuje zagospodarowywać powstające nawozy naturalne stanowią głównie: grunty orne oraz łąki. 

Tereny, na których będzie aplikowana gnojowica i czas przeprowadzenia zabiegu agrotechnicznego będą 

zgodne z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Po 

pomniejszeniu areałów działek o powierzchnie wymienione w pytaniu wraz z zastosowaniem stosownych 

odległości zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, obszar działek jest nadal wystarczający.  

 

Zagadnienia podstawowe: 

Ad. 1 

a) W uzupełnieniu nr 1 nastąpiła omyłka pisarska. Załącznik, który został dodany do ww. uzupełnienia nie 

był wypisem z RG, lecz odpisem z ksiąg wieczystych, i jest oznaczony jako załącznik nr 1. 

b) Załącznik jest oznaczony jako 2 i dotyczy poziomu mocy akustycznej pojazdów. 

Ad. 2 

Załącznik dołączony do raportu w formie  zaświadczenia Wójta Gminy Byczyny dotyczy potwierdzenia, iż 

Pan Duszyński jest współwłaścicielem terenów rolnych przedstawionych w tych zaświadczeniach, na 

których planuje zagospodarowywać powstające nawozy naturalne. Ww. załączniki zostały oznaczone  w 

uzupełnieniu jako 3 i 4. 

Odpowiadając na drugą część pytania załącznik nawiązuje do stężeń maksymalnych przy budynkach, a w 
związku z faktem iż w pobliżu emitorów (w odległości mniejszej niż 10 h) nie znajdują się wyższe niż 
parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub 
sanatoriów wyniki w tym załączniku są zerowe, dlatego został opisany jako „pusty”. 
 
Ad. 3) 
Spis załączników: 
 

Nr Nazwa załącznika Odp na pyt. z 
uzupełnienia 
nr 1 

1 Odpisy z księgi wieczystej terenów, których właścicielem/współwłaścicielem 
jest Pan Duszyński wraz z pismem dot. poboru wody 

Gospodarka 
nawozami-pyt. 
4,5,8 
 
Gospodarka 
wodno-
ściekowa pyt. 1 
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2 Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych wg. IOŚ Pozostałe 
zagadnienia, 
pyt. 2 

3 Zaświadczenie Burmistrza Gminy Buczyny dot. ilości posiadanych gruntów, 
których współwłaścicielem jest Inwestor (253,4169 ha) 

Gospodarka 
nawozami-pyt. 
4,5,8 

4 Zaświadczenie Burmistrza Gminy Buczyny dot. ilości posiadanych gruntów, 
których współwłaścicielem jest Inwestor (429,0020 ha) 

Gospodarka 
nawozami-pyt. 
4,5,8 

5  Przykładowa karta katalogowa wentylatorów Treść raportu 
dot. 
wentylatorów 
oraz ich 
wydajności 

6 Pismo z Urzędu Gminy w Łubnicach dot. wypisu ze studium oraz tła 
akustycznego dla terenu inwestycyjnego 

Zagadnienia 
podstawowe, 
pyt. 11 

7 Zaświadczenie dotyczące dostawy wody, odbioru ścieków i odpadów 
komunalnych 

Gospodarka 
wodno-
ściekowa pyt. 1 

8 Przykładowa karta katalogowa kotła o mocy do 200 kW Powietrze 
atmosferyczne, 
pyt. 3 

9 Wyniki badań włókniny filtracyjnej  
 

 

Powietrze 
atmosferyczne, 
pyt. 12 

10 Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego z zaznaczonymi odległościami od 
budynków do granicy działki  

Zagadnienia 
podstawowe, 
pyt. 9 

11 Załącznik przedstawiający podział na komory i kojce planowanego budynku 
inwentarskiego 

Zagadnienia 
podstawowe, 
pyt. 14 

 

Ad. 4) 

Tak, na wylocie wentylatorów dachowych cały czas zapewniona będzie prędkość wylotowa wskazana w 

programie obliczeniowym. 

Ad.5) 

W związku, iż obliczenia dotyczące wentylacji się nie zmienią, dlatego też nie ma potrzebny wykonania 

ponownych obliczeń. 


